Protokół nr L/XVI/17 z nadzwyczajnej
Sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
z dnia 20 grudnia 2017 r.
Część I
Sprawy proceduralne
1. Sesję rozpoczęto o godz. 15.30, zakończono o godz. 16.47
Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.
Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej – Małgorzata Bednarek.
Przewodnicząca Rady stwierdziła quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych
uchwał. Na sali obrad obecnych 13 radnych, nieobecni radni: Robert Dębski, Jan Zawadzki.
Przewodnicząca Rady Miejskiej powitała: Zastępcę Burmistrza Lądka-Zdroju Grzegorza
Szczygła, Panią Sekretarz, Panią Skarbnik, Radnych, oraz wszystkich przybyłych na sesję.
Sesja nadzwyczajna została zwołana na wniosek Burmistrza i związana jest z przyjęciem pakietu uchwał budżetowych.
Ustalony porządek obrad
Część II.
1. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2017 rok,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lądek-Zdrój na lata 2017-2026,
c) budżetu Gminy Lądek-Zdrój na 2018 r.,
d) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030,
e) wniesienia wkładu finansowego do Lądeckich Usług Komunalnych sp. z o. o. w Lądku-Zdroju,
f) wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lądek-Zdrój w
formie aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
2.Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
3.Zamknięcie obrad.
Część II
1. Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał w następujących sprawach.
a) zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2017 rok
Komisja Gospodarcza pozytywnie opiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 13 radnych;
10 głosów „za”, 2 głosy „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr L/312/2017, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lądek-Zdrój na lata 2017-2026
Projekt zyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarczej.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 13 radnych;
10 głosów „za”, 2 głosy „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr L/313/2017, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
c) budżetu Gminy Lądek-Zdrój na 2018 r.
Komisja Gospodarcza pozytywnie opiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Skarbnik Gminy Wioletta Drangowska wniosła autopoprawkę w § 14 polegającą na
dodanie lit. „ c) udzielenie w roku budżetowym poręczeń do kwoty 105 000 zł.”
Radny Tomasz Barański zapytał o deficyt budżetowy, planowane zaciągnięcie kredytu oraz
odrzucenie wniosku dotyczącego Domu Zdrojowego.
Pani Skarbnik odniosła się do uwag dotyczących zaciągnięcia kredytu oraz podała
informacje dotyczące oczekiwania na ostateczną decyzję w sprawie Domu Zdrojowego.
Radny Tomasz Nowicki zapytał o zasadność zaciągania tak dużego kredytu i określenie
wydatków finansowania zadań z tego kredytu.
Pani Skarbnik Wioletta Drangowska poinformowała, że kredyt ma służyć finansowaniu
zadań związanych z realizacją dofinansowanych projektów. Wysokość kredytu może się
zmienić w zależności od ostatecznego zakresu realizowanych inwestycji.
Radny Robert Dębski o godz. 15.45 dołączył do obrad sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju.
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Małgorzata Bednarek odczytała treść uchwał
Regionalnej Izby Obrachunkowej: nr III/335/2017 w sprawie opinii o przedłożonym przez
Burmistrza Lądka-Zdroju projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok oraz nr III/336/2017 w
sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Lądek-Zdrój przedstawionego w
projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok.
Komisja ds. społecznych oraz komisja ds. uzdrowiskowych wydały pozytywną opinię
dotycząca budżetu na 2018 r.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych;
8 głosów „za”, 2 głosy „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr L/314/2017, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
d) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Małgorzata Bednarek odczytała treść uchwały
Regionalnej Izby Obrachunkowej: nr III/337/2017 w sprawie opinii o projekcie uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lądek-Zdrój przedstawionej wraz
z projektem uchwały budżetowej na 2018 rok.
Projekt zyskał pozytywne opinie komisji ds. społecznych, komisji ds. uzdrowiskowych oraz
komisji ds. gospodarczych.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych;
8 głosów „za”, 2 głosy „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się”.

Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr L/315/2017, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
Grzegorz Szczygieł – Zastępca Burmistrza Lądka-Zdroju podziękował radnym za
przyjęcie uchwał budżetowych.
e) wniesienia wkładu finansowego do Lądeckich Usług Komunalnych sp. z o. o. w
Lądku-Zdroju
Projekt zyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarczej.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych;
8 głosów „za”, 5 głosy „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr L/316/2017, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
f) wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy LądekZdrój w formie aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Projekt zyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarczej.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych;
8 głosów „za”, 6 głosy „przeciw”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr L/317/2017, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
2. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Małgorzata Bednarek poinformowała o planowanej sesji w dniu 28 grudnia oraz posiedzeniach komisji.
Radny Tomasz Barański poinformował, że przekaże podczas najbliższego posiedzenia komisji gospodarczej propozycję uchwały dotyczącej zbywania udziałów spółki, dodatkowo zadał pytanie o termin zakończenia budowy przedszkola. Zastępca Burmistrza Grzegorz Szczygieł odpowiedział, że mamy już decyzję dotyczącą przesunięcia terminu zakończenia prac na
2018 r. Dodatkowo radny zapytał o poniesione koszty związane z sporami prawnymi w ZBK
oraz o wynagrodzenie Pana Jarosława Mroza i jego zakres obowiązków. Pani Dyrektor ZBK
Małgorzata Chszczanowicz poinformowała, że podjęcie decyzji o zwolnieniach pracowników
były konieczne. Odnosząc się do wynagrodzenia i zakresu obowiązków Pana Jarosława Mroza 7700 zł + VAT poinformowała, że zajmował się restrukturyzacją ZBK jednak szczegóły
umowy są objęte tajemnicą.
Radny Tomasz Nowicki zapytał o konkretne działania Pana Mroza odnosząc się do informacji, że to Urząd Miasta i Gminy zajmował się restrukturyzacją. Pani Dyrektor ZBK odpowiedziała, że wypracowane propozycje związane z przekształceniem i reorganizacją struktury
były przekazane do UMIG.
Radny Artur Dobrzyński zapytał o koszty jakie poniosła gmina w związku z próba przejęcia Domu Zdrojowego, jakie gmina utraciła podatki związane z tym obiektem oraz czy gmina
zapewniła mieszkanie wysiedlonemu lokatorowi Domu Zdrojowego. Przewodnicząca RM poinformowała aby zwoje pytania radny złożył w formie pisemnej.
Dodatkowo radny zgłosił uwagi dotyczące tablicy ogłoszeń, koszy na śmieci oraz ozdób
świątecznych.

Zastępca Burmistrza Grzegorz Szczygieł poinformował, że jest do dyspozycji radnych i
mieszkańców i takie uwagi można i trzeba zgłaszać na bieżąco zapewnił o staraniach urzędu
w rozwiazywaniu tego typu spraw.
Radna Magdalena Podyma poinformowała o doinwestowaniu jednostki OSP w Trzebieszowicach, współpracy z gminą Klasterc nad Urlicą oraz sukcesach młodych tenisistów.
Radny Tomasz Barański zapytał czy Gmina weszła w spór sądowy z Panem Tomaszem Boberem oraz zapytał o naprawę oświetlenia w Konradowie. Zastępca Burmistrza poinformował, że nie ma wiedzy na temat sporu sądowego, sprawy żarówek należy przekazań pracownikowi merytorycznemu.
3. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej
Małgorzata Bednarek ogłosiła zamknięcie sesji.
Integralną częścią protokołu jest zapis audiowizualny w wersji elektronicznej.

Protokołował:
Radosław Pasionek
(-)

